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মিবিােী সারাংশ 
  

 

    

আিাসের কমিউমিটি সামভি স প্ল্যাি গঠি করা 
প্রতি তিন বছরে, সমস্ত অলাভজনক হাসপািালগুতলরক একটি কতমউতনটি সাতভি স প্ল্যান তিতে কেরি 

হয় – এমন একটি পতেকল্পনা যা সম্প্রদারয়ে শীর্ি স্বারযযে চাতহদা মমটারি পারে। একটি কতমউতনটি 

সাতভি স প্ল্যান শুরু হয় একটি সম্প্রদারয়ে স্বাযয চাতহদা এবং সম্পদ মলূযায়রনে মাধ্যরম। এে মরধ্য 
েরয়রছ সম্প্রদারয়ে িরযযে পযিারলাচনা এবং সম্প্রদারয়ে সদসযরদে মযরক িারদে স্বারযযে চাতহদা এবং 
অগ্রাতধ্কাে সম্পরকি  িযয। এই মলূযায়ন আমারদে মদখায় ময সম্প্রদায়গুতল কী কী স্বাযয সম্পতকি ি 

উরেরেে সমু্মখীন হরে এবং কীভারব আমো এই উরেেগুতলে সমাধ্ান কেরি সাহাযয কেরি পাতে। 

িােপরে আমো New York মেট তপ্ররভনশন অযারজন্ডা এবং New York তসটি এবং Nassau 

কাউতিে জনস্বাযয অগ্রাতধ্কারেে সারয সামঞ্জসয মেরখ এই চাতহদাগুতল মমটারনাে জনয একটি 

পতেকল্পনা তিতে কতে। 

 

আিাসের সম্প্রোয় 

NYU Langone Health (NYULH) তবতভন্ন ধ্েরনে স্বাযয উরেে সহ তবতভন্ন জনরোষ্ঠীে মসবা করে। 

আমারদে আরেে কতমউতনটি সাতভি স প্ল্যারনে মরিা, 2022-2024 প্ল্যানটি Manhattan-এে Lower 

East Side এবং Chinatown এবং Brooklyn-এে Sunset Park এবং Red Hook-মক মকন্দ্র করে। 

2022 সারল, NYU Langone Hospital – Long Island (পূরবি Winthrop University Hospital) এে 

সংরযাজরনে সারয, আমো Hempstead, Nassau কাউতি, Long Island-এে সম্প্রদারয়ে মনিা এবং 
বাতসন্দারদে সারয একটি চাতহদা এবং সম্পদ মলূযায়নও সম্পন্ন করেতছ।  

 
এই সম্প্রদায়গুতল হাসপািারলে মোেীে জনসংখযারক প্রতিফতলি করে এবং মভৌেতলকভারব NYU  

Langone Health-এে অন্তভুি ক্ত হাসপািারলে কাছাকাতছ। যতদও এই সম্প্রদায়গুতল এরক অপরেে 

কাছাকাতছ নয়, িরব িারদে মরধ্য গুরুত্বপূর্ি তমল আরছ, যাে মরধ্য েরয়রছ িারদে জনসংখযাে তবতচত্র্য, 
দঢ়ৃ সম্প্রদায়-তভতিক সংেঠন এবং ধ্নসম্পন্ন অঞ্চলগুরলারি তকছু জায়োয় দাতেদ্রিাে উপতযতি।  

  

আিরা কারা 

NYU Langone Health হল মদরশে 

অনযিম প্রধ্ান একারেতমক 

তচতকৎসা মকন্দ্র। NYU Langone 

Hospital ("NYULH"), NYU 
গ্রসমযান সু্কল অফ মমতেতসন 

("NYUSoM"), NYU Long Island 
সু্কল অফ মমতেতসন 

("NYULISoM"), এবং NYU 

লযারগারনে পাতেবাতেক স্বাযয 
মকন্দ্রগুতলে সমন্বরয় েঠিি, NYU  

Langone Health-এে একটি 

তত্র্গুর্ তমশন েরয়রছ: মসবা কো, 
মশখারনা এবং খুুঁরজ পাওয়া। New 

York তসটি এলাকা জরু়ে অতিতেক্ত 

সুতবধ্া সহ Manhattan-এে 

মকন্দ্রযরল অবতযি। 

 
NYU Langone Health জরু়ে, 

আমো সীতমি আরয়ে মোেীরদে 

বীমাে তযতি তনতবিরশরর্ আতযিক 

সহায়িা প্রদান কতে। NYULH 

আতযিক সহায়িা মপ্রাগ্রাম সম্পরকি  
িরযযে জনয এখারন যান: 

https://nyulangone.org/insur
ance-billing-financial-
assistance 

 

  

  

  

  
  

  

    

 

 

 

 

 

মানতচত্র্ উৎস: যুক্তোষ্ট্র মসন্সাস বযুরো, তমরশল কাতে োো উত্পন্ন; data.census.gov বযবহাে করে; https://data.census.gov/cedsci; (30 মাচি  2022)। 

Lower East Side/ 
Chinatown, Manhattan  

Hempstead,  
Nassau 

Sunset Park,  
Brooklyn  

Red Hook,  
Brooklyn  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__nyulangone.org_insurance-2Dbilling-2Dfinancial-2Dassistance&d=DwMFAg&c=slrrB7dE8n7gBJbeO0g-IQ&r=vwU8TB4ohH4zIoRPkO0X4fX0W2Lx3RaEOj0RY80o2xU&m=xCi5QpjQrVT_8bpYCZB3y5F94V2xovskRZ8uhgT24bE&s=Jrwg4D396i8dGWerBjHm5Twy9_gcdoVCa2tUsnPO5jY&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__nyulangone.org_insurance-2Dbilling-2Dfinancial-2Dassistance&d=DwMFAg&c=slrrB7dE8n7gBJbeO0g-IQ&r=vwU8TB4ohH4zIoRPkO0X4fX0W2Lx3RaEOj0RY80o2xU&m=xCi5QpjQrVT_8bpYCZB3y5F94V2xovskRZ8uhgT24bE&s=Jrwg4D396i8dGWerBjHm5Twy9_gcdoVCa2tUsnPO5jY&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__nyulangone.org_insurance-2Dbilling-2Dfinancial-2Dassistance&d=DwMFAg&c=slrrB7dE8n7gBJbeO0g-IQ&r=vwU8TB4ohH4zIoRPkO0X4fX0W2Lx3RaEOj0RY80o2xU&m=xCi5QpjQrVT_8bpYCZB3y5F94V2xovskRZ8uhgT24bE&s=Jrwg4D396i8dGWerBjHm5Twy9_gcdoVCa2tUsnPO5jY&e=


আিাসের অ্গ্রামিকার 
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জনেরর্ে অংশগ্রহর্ আমারদে প্রতিয়াে একটি গুরুত্বপূর্ি অংশ। চাতহদা, শতক্ত এবং স্বারযযে অগ্রাতধ্কােগুতল মবাঝাে জনয আমো সম্প্রদারয়ে 

বাতসন্দা, পতেরর্বা প্রদানকােী এবং জনস্বাযয ও নীতি তবরশর্জ্ঞরদে সারয কযা বরলতছ। আমো ঝুুঁ তক, স্বাযযেি পাযিকয এবং তবদযমান সংযান ও 

পতেরর্বাগুতল মবাঝাে জনয মেটা পযিারলাচনা করেতছ। আমারদে সম্প্রদায়গুতলরি একই েকম স্বাযয সংিান্ত উরেে আরছ। িামারকে বযবহাে 

কমারনা, স্বাযযকে খাদয এবং তনোপদ পতেরবরশে সুতবধ্া আরছ িা তনতিি কো, কাতেি ওভাসকুলাে মোে প্রতিরোধ্ কো এবং তশশব ও তকরশােী 
কমিসূতচে মাধ্যরম পতেবােরদে সহায়িা কো সবিদা সবরচরয় গুরুত্বপূর্ি তবর্য়। স্বাযয এবং সামাতজক ও অযিননতিক চাতহদাে তকছু মেরত্র্ সাদশৃয, 
তবরশর্ করে সমস্ত সম্প্রদায় এবং সহরযােীরদে মরধ্য আবাসরনে চাতহদা, একটি িমবধ্িমান উরেে।  

    
েীর্িস্থায়ী হরাগ প্রমিসরাি   স্বাস্থযকর িারী, বাচ্চা ও 

মশশুসের সম্পসকি  প্রচার 

করা 

 

িািাসকর বযবোর কিাসিার িািযসি 
New York তসটিরি ধ্ূমপান 11% এ মনরম এরসরছ। তকন্তু 14% তনম্ন আরয়ে New York বাসী 
ধ্ূমপান করে। New York তসটিরি এতশয়ান পরুুর্রদে ধ্ূমপারনে হাে আেও মবতশ (19%) এবং 
2002 সাল মযরক িুলনামলূকভারব অপতেবতিি ি েরয়রছ। Nassau কাউতিে (12%) িুলনায় 

Hempstead-এ (17%) ধ্ূমপারনে পতেমার্ও মবতশ। 

 

স্বাস্থয ও আশ্রসয়র িসিয সংস াসগর হিাকামবলা করা  
অরনক েরবর্র্ায় মদখা মেরছ ময আবাসন অতযতিশীলিা দবুিল স্বারযযে সারয সম্পতকি ি এবং 
স্বাযযরসবা পতেরর্বাে প্ররয়াজনীয়িাে বতৃি প্ররয়াজন। েৃহহীনিা দীর্িযায়ী এবং সংিামক মোে 

এবং মানতসক স্বাযয সমসযাগুতলে ঝুুঁ তক বা়োয়। অিযতধ্ক ভা়ো, অিযন্ত তভ়ে এবং উরেদ মানতসক 

চাপ, তবর্ণ্ণিা ও উরেরেে কাের্ হওয়াে সারয যত্ন ও ওর্ুরধ্ে কম অযারেরসে কাের্ হরি পারে। 

কাঠারমােি সমসযা, ছাুঁচ এবং কীটপিরগে জনয শ্বাসকষ্ট, পর়ে তেরয় আর্াি এবং অনযানয 
আর্ারিে কাের্ হরি পারে। আবাসন অতযতিশীলিা এবং গুর্মান আমারদে সমস্ত সম্প্রদারয়ে 

স্বারযযে উচ্চ অগ্রাতধ্কাে সামাতজক তনধ্িােক। 

 

স্বাস্থযকর খােয এবং খােয মিরাপত্তা প্রচার কসর 
খাদয তনোপিাহীনিা (পযিাপ্ত খাবারেে অভাব বা পুতষ্টকে খাবারেে অযারেস) স্বারযযে জনয 
েতিকে এবং তবরশর্ করে মছাট বাচ্চারদে জনয একটি সমসযা, কাের্ এটি িাে তবকাশরক প্রভাতবি 

কেরি পারে। এমনতক মকাতভে মহামােীে আরে, New York শহরে দশজন প্রাপ্তবয়রস্কে মরধ্য 
একজরনে প্রায়ই বা কখনও কখনও খাওয়াে মরিা পযিাপ্ত খাবাে যাকি না। সাদা চাম়োে 

প্রাপ্তবয়স্করদে িুলনায় লযাটিনে, কৃষ্ণবর্ি এবং এতশয়ান প্রাপ্তবয়স্করদে জনয হাে মবতশ। মকাতভে 

মহামােী খাদয তনোপিাহীনিারক আেও খাোপ করে িুরলরছ এবং অরনক কতমউতনটি সংযা খাদয 
পযাতিরি পতেরবতশি পতেবারেে সংখযা অিযতধ্কভারব বতৃিে কযা জাতনরয়রছ।  

 

অতিতেক্ত ওজন এখরনা মহামােী তহসারব েরয় মেরছ। এটি তনম্ন-আরয়ে সম্প্রদায়গুতলরি মবতশ 

সাধ্াের্ মযখারন আরশপারশে সংযানগুতল - মযমন স্বাযযকে খাবাে এবং শােীতেক কাযিকলারপে 

জনয তনোপদ জায়ো - উপলব্ধ নাও হরি পারে। Sunset Park এবং Hempstead মপতেয়াতিক 

মকরন্দ্র আসা অরনক তশশুে অতিতেক্ত ওজন বা যূল। অতিতেক্ত ওজন প্রতিরোধ্ কো এবং 
মমাকারবলা কো সম্প্রদারয়ে বাতসন্দা এবং মনিারদে জনয গুরুত্বপূর্ি। 

 

দাতেদ্রয প্রায়শই মারয়রদে েভি াবযায় 

তবর্ণ্ণিা এবং সমসযাে ঝুুঁ তকে আরন 

এবং তশশুরদে দবুিল স্বাযয এবং 
তবকাশজতনি সমসযাে ঝুুঁ তকরি োরখ। 

মকাতভে মহামােী অরনক পতেবারেে 

জনয চাপ বাত়েরয়রছ। অতভবাসী 
তবরোধ্ী অনভূুতিে বতৃি এবং 
সতহংসিা ও জাতিেি তবর্মযিাে 

প্রভাবও মা ও তশশুে সযুিা সম্পরকি  
উরেে বা়োয়। এছা়োও, তকরশাে 

জন্মহাে করম মেরলও, Sunset Park 

এবং Hempstead-এ িা মবতশ যারক। 

নােী, বাচ্চা, তশশু এবং তকরশাে-

তকরশােীরদে কলযারর্ সহায়িা কো 
আমারদে সকল সম্প্রদারয়ে 

অগ্রাতধ্কাে। 

 
একটি স্বাস্থযকর এবং 
মিরাপে পমরসবশ প্রচার 

করা 
 

New York মেরট 65 বছে বা িাে 

মবতশ বয়সী প্রাপ্তবয়স্করদে জনয 
আর্ািজতনি মিুৃযে এবং হাসপািারল 

যাওয়াে প্রধ্ান কাের্ হল পিরনে 

ফরল আর্াি। জনসংখযাে বয়স 

বা়োে সারয সারয, পিন মোধ্ কো 
স্বারযযে উন্নতি এবং বয়স্করদে তবনা 
সাহারযয যাকাে মলূ চাতবকাঠি।   
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Healthy Food Initiative   Tobacco Free Community 

    

Healthy Food Initiative হল খাদয তনোপিাহীনিা মমাকারবলাে 

জনয একটি প্রমার্ সহ অবতহি কোে পিতি যাে মরধ্য আরছ জরুেী 
খাদয সহায়িা, স্ক্রীতনং এবং মকস মযারনজরমি, সম্প্রদায় তশো এবং 
একটি সম্প্রদায়-বযাপী খাদয বযবযা মজাট। Healthy Food 

Initiative Sunset Park এবং আরশপারশে সম্প্রদারয়ে 

পতেবােগুতলরক মসবা করে৷ 

  
 
 

Tobacco Free Community অতভবাসী জনসংখযাে মরধ্য উচ্চ 

ধ্ূমপারনে সমসযা মমাকাতবলা কেরি ধ্ূমপান বন্ধ কোে তচতকত্সাে 

অযারেস সহজিে করে এবং সম্প্রদায়-তভতিক সহরযােীিা, সমযিন, 

প্রচাে, পোমশি এবং অবসান ও স্বাযয পতেরর্বাে মেফারেরলে 

মাধ্যরম পরোে ধ্ূমপারনে সারয তশশুরদে সংস্পশি হ্রাস করে৷ 

Tobacco Free Community, Lower East Side এবং 
Chinatown, Red Hook, Sunset Park এবং New York শহরেে 

অনযানয আরশপারশে বাতসন্দারদে পতেরর্বা মদয়। 

    

Greenlight 
 

  ▪ Stanford Chronic Disease Self-Management 
Program 

    

▪ Greenlight হল একটি প্রমার্-তভতিক, সাংসৃ্কতিকভারব 

অতভরযাতজি পুতষ্ট এবং স্বাযযকে জীবনধ্াোে মপ্রাগ্রাম যা 
নবজািক মযরক 2 বছে বয়সী তশশুরদে তপিামািাে জনয স্বাযয 
সােেিা উন্নি কেরি এবং প্রদানকােীে প্রতশের্, পাতেবাতেক 

বযস্তিা, এবং পতুস্তকা এবং সেঞ্জাম তবিেরর্ে মাধ্যরম স্বাযযকে 

আচেরর্ে উন্নয়ন কেরি পারে। Greenlight Lower East Side, 

Chinatown, Sunset Park এবং Hempstead-এে মপতেয়াতিক 

প্রাইমাতে মকয়াে মসিারে তশশুরদে এবং িারদে পতেবােরক 

পতেরর্বা মদয়। 

  Stanford Chronic Disease Self-Management Program হল 

একটি প্রমার্-তভতিক তশোে সাতে যা কতমউতনটি মসটিংস, মযমন 

পাবতলক লাইরেতেগুতলরি তনবতন্ধি নাসিরদে োো দীর্িযায়ী মোরে 

আিান্ত বযতক্তরদে িারদে লের্গুতল তনয়ন্ত্রর্ কেরি এবং স্বাযযকে, 

পতেপূর্ি জীবনযাপন কেরি সহায়িা করে। Stanford Chronic 

Disease Self-Management Program Hempstead এবং 
অনযানয Long Island-এে আরশপারশে বাতসন্দারদে পতেরর্বা মদয়। 

 

    

Racial and Ethnic Approaches to 
Community Health for Asian Americans 

  Red Hook Community Health Network 

    

▪ Racial and Ethnic Approaches to Community Health for 
Asian Americans (তেচ ফাে) হল োয়ারবটিস এবং 
কাতেি ওভাসকুলাে মোে প্রতিরোধ্ ও বযবযাপনাে উন্নতিে জনয 
এতশয়ান- এবং আেব-আরমতেকানরদে উরেরশয একটি 

সাংসৃ্কতিকভারব উপরযােী স্বাযয মকাতচং, স্ক্রীতনং এবং স্বাযযকে খাদয 
অযারেস মপ্রাগ্রাম। তেচ ফাে Lower East Side এবং Sunset Park-

এে মসতজদগুতলে সারয কাজ করে।  

  Red Hook Community Health Network হল কতমউতনটি-

তভতিক সংযা এবং স্বাযয অংশীদােরদে একটি মনটওয়াকি  যা Red 

Hook-এে বাতসন্দারদে, তবরশর্ করে যাো পাবতলক হাউতজংরয় 

বসবাস করে িারদে জনয, একটি কতমউতনটি মহলয ওয়াকি াে 

মপ্রাগ্রাম এবং কতমউতনটি ওয়াকি গ্রুরপে মাধ্যরম স্বাযয পতেরর্বাে 

অযারেস সম্প্রসাের্ করে। Red Hook Community Health 

Network Red Hook-এে সংযা এবং বাতসন্দারদে সারয কাজ 

করে৷ 
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Community Health Worker Resource and 
Research Center 

  ▪ Health x Housing Lab 

    

Community Health Worker Resource and Research 
Center (CHW-RRC) কতমউতনটি মহলয ওয়াকি ােরদে (CHWs) 

জনয স্বাযয তবর্য় এবং কতমউতনটি তেরসারসি প্রতশের্ এবং আপ-টু-

মেট িরযযে অযারেস মদয়। CHW-RRC NYU Langone Health 

তসরেরমে মরধ্য CHW-মদে জনয সামাতজক ও মপশােি উন্নয়রনে 

সুরযাে মদয়। এটি প্রযতুক্তেি সহায়িা, মলূযায়ন, এবং সম্প্রদায়-

তভতিক সংযা, স্বাযয বযবযা, মপৌে সংযা এবং েরবর্র্া সংযাগুতলরক 

িারদে CHW মপ্রাগ্রামগুতলরক শতক্তশালী কেরি এবং দবুিল 

সম্প্রদারয়ে স্বারযযে প্রচারে CHWগুতলে ভূতমকা আেও ভালভারব 

বঝুরি সহায়িা কোে জনয সুরযাে প্রদান করে।   

  
 
 

Health x Housing Lab-এে লেয হল এমন ভতবর্যৎ ের়ে মিালাে 

মযখারন উরদযাে, নীতি এবং তশোে তবর্রয় প্রমার্-তভতিক তনরদি তশকা 
প্রদারনে মাধ্যরম সকল মানরুর্ে তনোপদ, তযতিশীল এবং সাশ্রয়ী 
মরূলযে আশ্রয় যাকরব স্বাযয ও হাউতজং এে মযাোরযােরকরন্দ্র 

ভতবর্যরিে মনিারদে জনয কযাতেয়াে উন্নয়ন। Health x Housing 

Lab, New York শহে এবং জািীয় নীতি মনিা ও িাে সারয 

উতকল, েৃহহীনিাে অতভজ্ঞিা হরয়রছ এমন মানরু্ এবং আবাসন ও 

স্বাযযরসবা প্রদানকােীরদে সারয কাজ করে। 

   

  
▪  

   

   

    

▪ Brooklyn Health & Housing Consortium 
   

    

▪ Brooklyn Health & Housing Consortium হরলা স্বাযযরসবা, 
আবাসন, েৃহহীন এবং সামাতজক পতেরর্বা সংযাগুতল এবং সেকাতে 

অংশীদােরদে একটি সহরযােী মনটওয়াকি  যা িস-মসক্টে সম্পকি , 
নীতি অবতহিকের্ এবং অপূর্ি স্বাযয এবং আবাসন চাতহদা 
Brooklyn বাতসন্দারদে সমযিনকােী ফ্রিলাইন কমীরদে সেমিা 
ের়ে মিালাে মাধ্যরম স্বাযয এবং আবাসরনে চাতহদা মমটায়। 

  
 
 

 



আিাসের পমরকল্পিা স্বাস্থযকর িারী, মশশু এবং মশশুসের উন্নীি করার জিয  
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ParentChild+   Project SAFE 

    

ParentChild+ হল একটি জািীয়, প্রমার্-তভতিক মহাম তভতজটিং 
মপ্রাগ্রাম যা দইু বছরেে জনয দবুাে সাপ্তাতহক মহাম তভতজরটে মাধ্যরম 

প্রাযতমক সােেিা, অতভভাবকত্ব এবং সু্কল-প্রস্তুতি প্রচাে করে। 

ParentChild+ Sunset Park-এ বাবা-মা এবং িারদে 2-4 বছরেে 

বাচ্চারদে পতেরর্বা মদয়। 

 

  
 
 

Project SAFE হল একটি তকরশাে েভি াবযা এবং 
এইচআইতভ/এইেস প্রতিরোধ্ কমিসূতচ, একটি প্রমার্-তভতিক যুব 

মনিৃত্ব এবং সহকমী তশো মরেল বযবহাে করে। স্বল্প আরয়ে 

পতেবারে বসবাসকােী এবং/অযবা জাতিেি বা জাতিেি 

সংখযালর্ু তহরসরব তচতিি যুবকরদে তবর্রমযে তদরক তবরশর্ মরনারযাে 

মদওয়া হয়। Project SAFE, Sunset Park এবং অনযানয Brooklyn 

পা়োয় 11-24 বছে বয়সী যুবকরদে পতেরর্বা মদয়।  

    

ParentCorps   Family Support Services 

    

ParentCorps হল তপ্র-মক তপিামািা, তশেক এবং তশশুরদে জনয 
একটি প্রমার্-তভতিক, পতেবাে-মকতন্দ্রক প্রােতিক তশশব-মকতন্দ্রক 

হস্তরেপ যা তশশুে স্বাযয, আচের্ এবং তশোে উন্নতিে জনয 
তেজাইন কো হরয়রছ। ParentCorps Sunset Park-এ তপিামািা, 
তশোতবদ এবং তশশুরদে সারয কাজ করে। 

  
 
 

Family Support Services হল একটি প্রমার্-অবতহি মপ্রাগ্রাম যা 
পাতেবাতেক সামাতজক চাতহদা স্ক্রীতনং এবং যত্ন সমন্বরয়ে মাধ্যরম 

তশশব স্বাযয এবং তবকাশরক সহায়িা করে। সহায়িাে মরধ্য েরয়রছ 

জািীয়, প্রমার্-অবতহি তেচ আউট এবং তেে মপ্রাগ্রাম, যা তনয়তমি 

মপতেয়াতিক মচকআরপ প়োে গুরুত্ব সম্পরকি  বই এবং পোমশি প্রদান 

করে। Family Support Services এমন পতেবারেে সারয কাজ করে 

যাো Hempstead-এে NYU Langone Health – Long Island 

মপতেয়াতিক প্রাইমাতে মকয়াে মসিারেে মোেী।  

    

Video Interaction Project    

    

Video Interaction Project (তভআইতপ) হল মপতেয়াতিক 

তিতনকগুতলরি একটি প্রমার্-তভতিক পযারেতিং মপ্রাগ্রাম যা তভআইতপ 

প্রতশেরকে সারয 25-তমতনরটে ওয়ান-অন-ওয়ান তভতজট প্রদান করে, 

তযতন তভতেও মটতপং এবং তবকারশে-উপযুক্ত মখলনা, বই এবং 
সংযানগুতল বযবহাে করে তপিামািারদে িারদে সন্তানরদে মরধ্য 
িা়োিাত়ে তবকারশ ও সােেিা আনরি সহায়িা করে। তভআইতপ 

Sunset Park-এে মপতেয়াতিক প্রাইমাতে মকয়াে মসিাে এবং 
কতমউতনটি সাইটগুতলরি পতেবােগুতলরক পতেরর্বা মদয়। 
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আিাসের িূল িাি 

কিিক্ষিিা - সম্মাি - সিিা - ববমচত্র্য - হশ্রষ্ঠত্ব 

সমূ্পর্ি কতমউতনটি মহলয তনেস অযারসসরমি এবং কতমউতনটি সাতভি স প্ল্যান 2022-2024 এে কতপগুতল NYU লযারগান মহলয ওরয়বসাইট মযরক 

োউনরলাে কো মযরি পারে: http://www.nyulangone.org/our-story/community-health-needs-assessment-service- পতেকল্পনা 
_ 
 
প্রশ্ন এবং মন্তরবযে জনয, অনগু্রহ করে Sue A. Kaplan, JD, তেসাচি  অযারসাতসরয়ট প্ররফসে এবং কতমউতনটি সাতভি স প্ল্যারনে পতেচালক, জনসংখযা 
স্বাযয তবভারেে সারয এখারন মযাোরযাে করুন: sue.kaplan@nyulangone.org অযবা Kathleen Hopkins, কতমউতনটি মপ্রাগ্রারমে ভাইস 

মপ্রতসরেি, পাতেবাতেক স্বাযয NYU Langone Health-এে মকন্দ্রগুতল এখারন: kathleen.hopkins@nyulangone.org । 

 

Tai Chi for Arthritis for Fall Prevention   A Matter of Balance 

    

পিন প্রতিরোরধ্ে জনয আযিাইটিস এে জনয িাই তচ হল হাসপািাল 

এবং কতমউতনটি মসটিংরস 60 বছরেে মবতশ বয়সীরদে জনয একটি 

প্রমার্-তভতিক িাই তচ পিরনে ঝুুঁ তক-হ্রাস মপ্রাগ্রাম।  Tai Chi for 

Arthritis for Fall Prevention, Hempstead এবং অনযানয Long 

Island পা়োে বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্করদে পতেরর্বা মদয়। 

  
 
 

A Matter of Balance হল একটি প্রমার্-তভতিক আট-মসশরনে 

বযায়াম মপ্রাগ্রাম যারি পর়ে যাওয়াে ভয় কমারনা যায় এবং বয়স্ক 

প্রাপ্তবয়স্করদে মরধ্য কাযিকলারপে মাত্র্া বতৃি কো হয় যা হাসপািাল 

এবং কতমউতনটি মসটিংরস মদওয়া হয়।  A Matter of Balance, 

Hempstead এবং অনযানয Long Island পা়োে বয়স্ক 

প্রাপ্তবয়স্করদে মসবা করে। 

  

চলিাি িূলযায়ি এবং অ্মভস াজি জিয আিাসের পমরকল্পিা 
    

কতমউতনটি পাটি নাে এবং NYU Langone Health মপ্রাগ্রাম 

তলোেরদে সমন্বরয় েঠিি আমারদে সমন্বয় পতের্দ, সমস্ত 

মপ্রাগ্রারমে অগ্রেতি পযিারলাচনা কোে জনয প্রতি তিন মাস পে পে 

মদখা কেরি যাকরব। 2020 সারল, সমন্বয় পতের্দ সম্প্রদারয়ে 

সম্পৃক্তিা বা়োরি, স্বারযযে সমিা উন্নি কেরি এবং বর্িবাদ 

তবরোধ্ী এরজন্ডা বাস্তবায়রনে নীতিগুতল গ্রহর্ করেতছল। প্রতিটি 

কতমউতনটি সাতভি স প্ল্যান উরদযাে উন্নতিে জনয মফাকাস তহসারব এই 

নীতিগুতলে এক বা একাতধ্ক তনবিাচন করেরছ।  আমো আমারদে 

মপ্রাগ্রামগুতলে প্রভাব মবাঝাে জনয, সম্প্রদারয়ে নিুন চাতহদাগুতল 

সনাক্ত কেরি এবং আমারদে সম্প্রদারয়ে স্বারযযে উন্নতিে জনয 
মকৌশলগুতল তিতে কেরি সম্প্রদায় এবং আমারদে অংশীদােরদে 

সারয কাজ চাতলরয় যাব৷  

  

Brooklyn Data Station  
▪  

   
  Brooklyn Data Station চলমান চাতহদা মলূযায়ন, 

অংশীদাতেত্ব তনমিার্, মপ্রাগ্রাম পতেকল্পনা এবং মলূযায়রনে জনয 
সমন্বয়কােী কাউতন্সল সদসযরদে তবরের্র্ এবং প্রযুতক্তেি 
সহায়িা প্রদান করে।  

http://www.nyulangone.org/our-story/community-health-needs-assessment-service-plan
mailto:sue.kaplan@nyulangone.org
mailto:kathleen.hopkins@nyulangone.org

